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ело Равни се налази на 24km југоисточно од Ужица на надморској висини 526m. Граничи се са
општином Ариље, а југозападно са селом Сирогојном које припада општини Чајетина. Кроз
село протиче река Приштавица, а иначе село је једна еколошки очувана средина.
Давног 1. октобра 1899. отворена је прва основна школа у Равнима у приватној кући Недељка
Ђоковића и првобитно су била уписана 72 ученика из Равни, Дрежника, Скржути, Никојевића и
Рожанства. Нова школска зграда изграђена је 1979.године, а 2007.год уређен је трећи део крова
школе, извршена репарација столица и промена крова на кухињи и плафона. Након природне
непогоде (град), пошто је кров и плафон на спрату сколе претрпео велике штете урађена је потпуна
замена крова на школи и кухињи 2012. године.
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Основна школа "Ђура Јакшић" Равни данас има 128 ученика (17 одељења), а у њеном саставу
раде издвојена одељења Никојевићи и Дрежник.
Површина школе у Равнима је 1906 m2 са једном учионицом за предшколску групу, четири
учионице за ученике до четвртог разреда, 7 учионица за кабинетску наставу и фискултурну салу.
Простор око школе је уређен, један део дворишта је асфалтиран као спортски терен, а велики део
је зелена површина.

У школи ради ђачка кухиња и ђачка задруга.
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Укупно у школи има 42 запослених од чега 30 наставника, директор школе, а остало су
ваннаставно и помоћно особље.
У школи се негује традиција ваннаставних активности од најстаријег датума постојања која
се огледа у раду секција: еколошка, ликовна, саобраћајна, библиотекачка, литерарнорецитаторска, спортска – фудбалска.

Са 9 рачунара у информатичком кабинету и пројектором, пројекторским платном одвија се
настава информатике и рачунарства и по једним рачунаром за ученике нижих разреда и припремну
предшколску групу (5 рачунара), док се у Дрежнику настава информатике обавља на 12 рачунара и
по два у нижим и виш разредима и једним рачунаром у припремној предшколској групи.

Енглески језик се учи као обавезни, а руски је изборни страни језик.
Наша школа испуњава и важну културну функцију у својој средини, јер је домаћин и учесник
спортских и културних манифестација (Сусрети аматерских група) о чему сведоче бројне медаље и
плакате.
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Стручно усавршавање наставника се реализује у организацији Центра за професионални
развој запослених у образовању општине Ужице, а делом у организацији саме школе.
Набављени су нови рачунари у административној служби, касетофони и друга опрема.
Комплетиран је кабинет за информатику. Набављено је 8 рачунара са одговарајућим
уређајима за повезивање на Интернет. Реализована обука наставног кадра за коришћење
рачунара.
У матичној школи у Равнима промењена столарија, реконструкција мокрих чворова,
извршена замена плафона у целој школи, урађена нова фасада, унутрашњи молерски
радови, замена подова у канцеларијама, решено питање централног грејања у сали,
ограђено школско двориште и реконструисана ограда и извршена поправка терена на
школском игралишту, урађен потпорни зид изнад кухиње, оспособљен мокри чвор у кухињи
и реконструисана електро инсталација у школи и кухињи.
Набављена опрема за учионице.
Извршена је реконструкција подова, плафона, крова, столарије, фасаде, електро
инсталације, уведено централно грејање, урађен мокри чвор и ограђено двориште у ИО
Дрежник. У ИО Дрежник урађена је целокупна реконструкција старе школе која стлужи за
културне манифестације и изложбени простор. Извршена реконструкција кухиње у ИО
Дрежник замењен кров, урађени подови, плафони и фасада.
У ИО Дрежник набавњене опрема за учионице.
У ИО Никојевићи замењена улазна врата, урађена нова електроинсталацијона мрежа, мокри
чвор, постављен громобран.
Набављена је опрема за наставу.
Континуирано се одржавају материјална средства у употребљивом стању.
У школи се редовно одржавајуе секције, наставние и ваннаставние активности. Наша школа
има велике успехе ученика на такмичењима.
Директор школе оспособљен за професионалније и боље менаџерско вођење школе кроз
усавршавање на специјализованим семинарима.
Извршена је функционалнија расподела задужења наставника, радника.
Повећана права и одговорности запослених.
Повећана укљученост родитеља у рад школе.
Организовање разних такмичења, изложби и приредби у школи.
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Наставни кадар у нашој школи је стручан и мотивисан.
Сви наставници су едуковани за рад по новим наставним програмима.
Рачунари се користе у припреми и реализацији наставног процеса.
Велики број наставника је похађао специјализоване семинаре за примену савремених
метода рада у настави.
Наставници улажу напор за даље стручно усавршавање.
Школа сарађује са родитељима, предузећима и установама у граду и селу.
Школа се налази у еколошкој средини на погодној локацији у центру села.
Школа има две мреже Интернета који је увек доступан.
Школска библиотека има добру сарадњу са градском библиотеком и представља
центар културних дешавања у школи.
Школа поседује одговарајућу техничку опрему за адекватно информисање.
Школски кабинет за информатику је центар окупљања ученика, едукације, дружења.
Школа располаже адекватним просторним могућностима за реализовање свих
школских активности.
Остварени резултати у претходном периоду за области такмичења ученика које
организује Министарство просвете Републике Србије, као и пријемног испита и
упоредне студије успеха наших ученика у даљем школовању - средњим школама
указују на квалитет и континуитет знања ученика.
Наша школа има дугу културно-историјска традицију.
Ђачка кухиња и задруга имају квалитетан и дуготрајан рад.
Међу нама имамо носиоца признања најдражи учитељ.
Школа је носилац Вукове награде.
Добри односи (међусобно поштовање личности) на релацији наставник – ученик.
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Недовољна мотивисаност наставника за унапређење наставе
Опадање броја ученика
Недовољна финансијска средства
Недовољна опремљеност савременим наставним средствима погодним за нове методе
рада.
 Слабе саобраћајне везе (велики број ученика који пешаче до школе 8 km у једном правцу;
велики број наставника путника), удаљеност издвојених одељења.
 Недовољна укљученост родитеља у проблематику школе због преоптерећености послом,
недовољно предавања за родитеље.
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Основна школа "Ђура Јакшић" Равни данас има 128 ученика (17 одељења), а у њеном саставу
раде издвојена одељења Никојевићи и Дрежник.
Површина школе у Равнима је 1906 m2 са једном учионицом за предшколску групу, четири
учионице за ученике до четвртог разреда, 7 учионица за кабинетску наставу и фискултурну
салу.
Укупно у школи има 42 запослена од чега 30 наставника, директор школе, секретар, шеф
рачуноводства, обрачунски радник, а остало су помоћно и техничко особље.
Наставни кадар је искусан и стручан.
У школи ради стручан наставни кадар са високом стручном спремом и са вишом стручном
спремом.
Радни задаци се извршавају благовремено, због добре организације.
Нова школска зграда изграђена је 1979.године, модернизација и целокупна реконструкција
матичне школе у Равнима и школе у ИО Дрежник урађена 2015. године.
Простор око школе је уређен и ограђен, један део дворишта је асфалтиран као и спортски
терен, а велики део је зелена површина.
Са 9 рачунара у информатичком кабинету и пројектором, пројекторским платном одвија се
настава информатике и рачунарства и по једним рачунаром за ученике нижих разреда и
припремну предшколску групу (5 рачунара), док се у Дрежнику настава информатике обавља
на 12 рачунара и по два у нижим и виш разредима и једним рачунаром у припремној
предшколској групи. Док у школи постоји још и три рачунара за административне послове, 4
штампача и копир апарат, телевизори, музичке линије, разгласна станица.
Материјално – технички услови рада дају потенцијал за успешан рад.
У школи ради ђачка кухиња и ђачка задруга.
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У школи се негује традиција ваннаставних активности од најстаријег датума постојања која
се огледа у раду секција: еколошка, ликовна, саобраћајна, библиотекачка, литерарнорецитаторска, спортска – фудбалска.
Финансијска средства се остварују од Министарства просвете, Града Ужице и од сопствених
прихода (донације, пружање услуга).
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 Разноврсност биљних и животињских врста
 Река Приштавица, рибњаци
 Имање (производња и коришћење еколошки здраве хране, друштвено користан рад,
могућност извођења огледне наставе из разних наставних области, обезбеђивање
производа за ђачку кухињу, излети)

 Редовно одржавање апарата за прочишћавање воде
 Помоћ у уређењу школе и школског дворишта (стављање клупа у школско двориште,
уређење школског игралишта, уређење зелених површина, уређење кабинета за
биологију и осталих кабинета у школи, стварање еколошког кутка, сађење и нега
украсних биљака...)

 Укључење у целокупан рад школе
 Материјално помагање у раду школе
 Укљученост у праћењу рада школе

 Организовање културне акције: Сусрети аматерских група златиборског округа и
друге манифестације, предавања и посете.
 Материјална помоћ (помоћ у раду, занатима, знањима, вештине...)
 Укључивање у рад школе

 Помоћ у књигама
 Укључивање школе у рад ликовне колоније која се одржава у непосредној близини
школе






Уређење старе школе
Стална изложба народне баштине
Прикупљање и очување културног блага
Организовање културне манифестација






Обука деце у првој помоћи
Предавања стручних лица о болестима зависности
Предавања стручних лица о болестима савременог доба
Прва помоћ и превентива

 Услуге Интернета

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ
 Поштански саобраћај
 Активиран телефонски саобраћај
 Професионална оријентација
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Мисија наше школе је да развијамо индивидуалне квалитете сваког ученика и наставника у личном
и социјалном развоју, да унапредимо атмосферу и међуљудске односе и развијамо партнерство са
родитељима ученика и локалном заједницом.
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Желимо школу која ће својим изгледом и функционалношћу пружати осећај задовољства и
сигурности свима онима који у њој бораве. Жеља свих запослених је да у нашој школи сви напредују
према сопственим могућностима, у којој свако може да покаже своје квалитете и да пронађе област
свог интересовања. Школа би била покретач активности које су у интересу свих друштвених група
са територије на којој се школа налази.

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

На основу анализе стања у школи утврдили су се следећи правци развоја:

Примена савремених облика и метода наставе, савремена наставна средства, корелација
наставних предмета.

На основу анализе резултата, школа ће спровести следеће мере:
 Ставити акценат на области и типове задатака на којима су ученици из матерњег језика,
математике, физике, хемије, историје, географије и биологије остварили најлошије
резултате
 Примењивати иновативне методе наставе са акцентом на функционалним знањима и
разумевању наученог
 Аанлизирати пример добре праксе у другим школама, остварујући квалитетну
професионалну сарадњу
 На основу резултата пробног тестирања , интензивирати допунску наставу и по потреби
кориговати план допунске наставе из свих предмета из којих се полаже завршни испит
 Сарађивати и са другим институцијама које могу позитивно утицати на побољшање
резултата ученика на завршном испиту

1. Континуирано се припремати за извођење наставе уважавајући:
- различитости код ученика (јаке стране ученика и потреба за додатном подршкома)
- посебне и опште стандарде
- примену облика и метода наставе, наставних средстава и дидактичког материјала који у највећој
мери доприносе активном учењу, трајнијем памћењу и развијању интересовања и мотивације за
учење
- занимљивост наставног процеса
- задовољства ученика
- планирање провере остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења
2. Спроводити писане провере постигнућа ученика (тестове, писане вежбе, контролне задатке и сл.)
у функцији учења и исправљања грешака учења
3. Повремено проверавати базична знања ученика (основни ниво)
4. На крају првог и другог полугодишта спровести тестове оријентисане на исходе/стандарде и
извршити анализу истих према оставрености нивоа стандарда (препорука Тима за наставу и учење
је да се ови тестови оцењују)
5. Спровођење иницијалног процењивања постигнућа ученика на почетку сваке школске године
са нагласком на базична знања (ови тестови се не оцењују и путоказ су наставнику и ученику за
даљи образовно-васпитни рад)
6. Испитивање ставова ученика о задовољству наставом и школом на крају наставне
године
(анализа резултата испитивања је оквир за планирање стручног усавршавања и корекција у ов раду)
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7. Уједначавање критеријума оцењивања и развијање процедура праћења ученика према
Правилнику о оцењивању
8. Праћење постигнућа ученика интерним тестовима који су усмерени на исходе и стандарде
9. Сви наставници предметне наставе који ће реализовати наставу у 5. разреду изводе часове у 4.
разреду и ев. у осталим млађим разредим два пута у току године
10. Промоција примера добре праксе. Стручно усавршавање на ниву и ван установе

Припремна нстава за завршни испит се изводи од јануара до краја маја месеца по два часа месечно
из српског језика и математике и по један час месечно из физике, хемије, биологије, географије и
историје. По утврђеном распореду и наком завршетка наставе у осмом разреду у трајању од две
недеље у јуну месецу и то из српског језика и математикепо два часа недељно и из физике, хемије,
биологије, географије и историје по један час недељно.
План припреме за завршни испит
Задаци
Активности
Носиоци
Време
Начин праћења
активности
реализације и
реализације
задужена особа
Школско
Спровођење
Наставници свих Септембар
Анализа ученичких
иницијално
школског
предмета
2014/ 15
постигнућа и
тестирање
иницијалног
ревизија припрема
тестирања
ради оптималног
развоја ученичких
капацитета
Спровођење
Координатор
Прво
Анализа ученичких
Иницијално
иницијалног
тестирања и
полугодиште
постигнућа и
тестирање
тестирања
наставници
школска
ревизија припрема
групе предмета 2014/15
ради оптималног
са компзитног
развоја ученичких
теста
капацитета
Израда
Часови редовне, Наставници свих Током школске
Праћење ученичких
задатака у
допунске и
предмета
2014/15
постигнућа и
складу са
додатне наставе
ревизија планова
стандардима на
ради оптималног
часовима
развоја ученичких
редовне,
капацитета
допунске и
додатне наставе

Пробно
тестирање

Спровођење
пробног
тестирања

Припремна
настава за све

Спровођење
припремне
наставе за групу

Координатор
тестирања и
наставници
предмета са
компзитног
теста
Наставници за
групу предмета

Друго
полугодиште
школске
2014/15

Мај 2014/15

Анализа ученичких
постигнућа и
ревизија припрема
ради оптималног
развоја ученичких
капацитета
Анализа ученичких
постигнућа и
ревизија припрема
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предмете са
предмета са
завршног г теста завршног теста
Завршни испит

са завршног
теста

Спровођење
Координатор и
завршног испита наставници за
групу предмета
са завршног
испита

Редни
ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
број
СРПСКИ ЈЕЗИК
1.
Врсте речи
2.
Разумевање прочитаног
3.
Култура писменог изражавања
4.
Правопис
5.
Правопис
6.
Писци и дела из седмог разреда
7.
Писци и дела из осмог разреда
8.
Облици новинарског изражавања
9.
Гласовне промене
10.
Синтакса
11.
Историја језика
12.
Теорија књижевности
13.
Читање и разумевање прочитаног
14.
Читање и разумевање прочитаног
15.
Падежи
16.
Падежи
МАТЕМАТИКА
1.
Операције са разломцима
2.
Изрази са децималним бројевима
3.
Површине троугла и четвороугла
4.
Питагорина теорема
5.
Талесова теорема
6.
Круг
7.
Многоугао
8.
Функција
9.
Једначине
10.
Систем једначина
11.
Површине и запремине геометријских тела
12.
Рад задатака из збирке за припремни испит
13.
Читање графика
14.
Рад задатака из збирке за припремни испит
15.
Рад задатака из збирке за припремни испит
16.
Рад задатака из збирке за припремни испит
ГЕОГРАФИЈА
1.
Васиона
2.
Планета Земља

Јун 2014/15

ради оптималног
развоја ученичких
капацитета
Резултати завршног
испита

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ
3.
Природне одлике Европе
4.
Друштвене одлике Европе
5.
Природне одлике ваневропских континената
6.
Друштвене одлике ваневропских континената
7.
Природне одлике Србије
8.
Друштвене одлике Србије, Нема карта - вежбање
БИОЛОГИЈА
1.
Ћелија, особине живих бића
2.
Биљке-грађа и животни процеси
3.
Царства живог света- царство гљива
4.
Царство монера и царство протиста
5.
Царство животиња
6.
Грађа тела човека
7.
Екологија и заштита животне средине
8.
Глобалне примене и енергетска ефикасност
ИСТОРИЈА
1.
Државе и културе Старог Истока
2.
Стара Грчка
3.
Стари Рим
4.
Свет у средњем веку
5.
Доба грађанских револуција
6.
Срби oд XVI до XIX века
7.
Нововековна Србија
8.
Свет у XX веку, Југословенска држава
ФИЗИКА
1.
Сила и кретање
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ХЕМИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мерење
Маса и густина; Притисак
Кретање под силом теже и силе отпора
Равнотежа тела
Механички рад , енергија и снага; Топлотне појаве
Осцилаторно и таласно кретање; Светлосне појаве
Електрично поље; Електрична струја; Магнетно поље
Основни хемијски појмови (2 ЧАСА)
Атом
Грађа атома
Хемијске једначине
Раствори
Неметали и метали
Неорганска једињења, Органска једињења
Органска једињења са кисеоником, Биолошки важна органска једињења
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План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте

Информисање
запослених о
могућностима
учешћа у актуелниим
семинарима
Едуковање
мотивисаних
запослених за
писање пројеката
Реализација
пројектних
активности
Информисање
запослених о
дасадашњим
искуствима

Стручни
сарадници,
директор

Током
школске
године

Записници
,евиденција
директора
школе

Семинар,
радионице

Едукатори

Током
школске
године

евиденција

Радионице,
ртакмичења и
сл.

Наставници, Током
стручни
школске
сарадници
године

евиденција

Презентација,
Разговор и сл.

Наставници
који имају
искуства

Презентације,
фотографије
исл.

Презентација,
предавање,
дискусија

Током
школске
године

Квалитетно образовање подразумева једнаке стартне позиције у даљем животу, пружа могућност
самоостваривања и већи степен самосталности у животу.У складу са циљем организовања
образовања за све, школа ће , у складу са донетим прописима предузимати следеће мере:
Мере за унапређивање
доступности одговарајућих
облика подршке за ученике
којима је потребна додатна
подршка
Идентификација ученика којима
је потребна додатна образовна
подршкау слкаду са одредбама
Закона и Правилника о додатној
образовној подршци

Сарадња са
родитељима,старатељима,
хранитељима у изради
педагошке документације
Сарадња са Интерресорнм
комисијом

Активност

Носиоци
активности

Временска
динамика

Начин праћења
реализације

Праћење
напредовања
ученика

Учитељи,
наставници,
стручни
сарадници

Током
школске
године

Записници са
седнице
одељењских
већа

Израда педагошке
документације

Тим за пружање
додатне подршке

Током
школске
године

Записници са
састанака тима

Писање захтева за
подршком који су у
надлежности ИРК

Тим за пружање
додатне подршке

Током
школске
године

Записници са
састанака тима
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Усвајање и вредновањепедагошке
документације на Педагошком
колегијуму
Сарадња са ОШ за ученике са
сметњама у развоју ,,Миодраг
В.Матић“ ради квалитетније
подршке ученицима
Коришћење ресурса локалне
самоуправе-лични пратиолац
детета

Разматрање ИОП-а

Педагошки
колегијум

Подршка логопеда

Стручна служба
школе и логопед

Лични пратиоци
раде са
децом/ученицима

Лични пратиоци
и стручна служба
школе

Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године

Записници са
Педагошког
колегијума
Записник са
седнице
одељењског
већа
Допис локалне
самоуправе о
одобреним
личним
пратиоцима

Информисање родитеља о Законским оквирима и могућностима образовања ученика
којима је потребна додатна подршка
Информисати чланове колектива о важећим прописима и законским оквирима подршке
деци којој је потребна подршка
Запослени ће се континуирано стручно се усавршавати у овој области, на нивоу установе и
ван ње; пратити савремена научна достигнућа и бити отворен
Размењивати искуства, ширити дух толеранције и прихватања ученика са потешкоћама
По потреби, израђивати индивидуалне образовне планове и у складу са могућностима
школе прилагодити наставни процес и отклонити могуће физичке баријере - посебну улогу
има тим за подршку ученику
Промовисати дух толеранције и личним и професионалним примером показати уважавање
за образовање без дискриминације
Наставити сарадњу са Интересорном комисијом и институцијама и удружењима од значаја
за ово питање и итд.
Учествовати у акцијама локалне самоуправе које подстичу и промовишу једнако образовање
за све
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Опремање учионица са потребним наставним средствима, рачунари, нове табле, клупе,
столице, и друга наставна средства потребна за сваки наставни предмет.

Стално усавршавање наставног кадра, међусобна сарадња и кооперативност наставног
кадра, примена иновација у настави.

Стручно усавршавање у установи
Облик стручног
Ниво
усавршавања
(нас.веће
стручни
актив, веће
и др.)

Планирано
време
реализације
(прво, друго
полугодиште,
зимски
распуст)
Септембар
2014. године

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење, остало )
Разговори,
координисање

Израда личног плана,
стручног усавршавања
и разматрање
планова на седницама
стручних већа.

Стручна
већа,
педагошки
колегијум

Креирање планова
стручног усавршавања
на нивоу школегодишњи план
стручног
усавршавања.
Праћење остваривања
плана стручног
усавршавања и
тромесечно
извештавање
директора о
реализацији плана СУ.
Излагање са стручних
усавршавања са
обавезном
дискусијом.
Сајам књига(приказ
књиге, филма или
сајта)

Педагошки
колегијум.

Септембар
2014. година

Излагање,
дискусија,
координисање.

Педагошки
колегијум,
наставничко
веће

Прво и друго
полугодиште

Излагање и
анализ

Стручна већа
и
наставничко
веће
Стручна
већа,
наставничко
веће

Током
школске
године

Излагање,
презентовање...

Током
школске
године

Излагање,
презентација...

Документ у
установи који
доказује
реализацију

Лични план
професионалног
развоја наставника
и стручних
сарадника,
записници са
седнице стручних
већа
Записник са
састанка
педагошког
колегијума

Извештаји о
стручном
усавршавању,
Досијеи
наставника и
стручних
сарадника
Записници са
седница стручних
већа и
наставничког већа
Евиденција
стручних већа,
наставничког већа
и личних планова
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Припрема и
реализација угледних
часова.
Угледни часовиреализација,
присуство, дискусија,
анализа.

Стручна
већа,
профилни
тимови
Стручна
већа,
профилни
тимови

Током
школске
године
Током
школске
године

Координисање
рада наставника,
размена
искуства...
Припрема часа и
наставних
средстава,
координација,
вођење и
реализација часа,
присуство,
анализа и
дискусија
Координисање и
размена искуства
у извођењу и
реализацији
часова и писање
припрема за час
Презентовање са
анализом и
дискусијом

за стручно
усавршавање
Припрема за час и
записници са
састанака
Писана припрема
за час, штампани
материјал, чек
листа за
надгледање и
праћење часа и
рада ученика, лист
за оцењивање
ученика...
Извештај и
записник са
седнице стручног
већа

Сарадња између
стручних већаразмена искустава и
примера добре
праксе.

Стручна већа Током
школске
године

Приказ књиге,
приручника, стручног
чланка или часописа
(предавања
наставника и стручних
сарадника).
Публиковање
стручних радова,
ауторска, коауторства
књиге, приричника,
наставних средстава...

Наставничко
веће,
профилни
тимови,
стручна већа

Током
школске
године

Наставничка
већа,
стручна
већа,
профилни
тимови
Профилни
тимови,
педагошки
колегијум,

Током
школске
године

Аутор излагач

Објаљављени
радови у стручним
часописима,
објављене књиге,
приручници...

Друго
полугодиште

Презентације на
сајмовима,
медијима...

Извештаји

Стручни
тимови,
профилни
тимови

Током
школске
године

Дискусија,
разговори,
анализа,
презентација

Извештаји о
обављеној
стручној посети и
извештаји са
састанака стручних
већа и профилних
тимова

Презентација школеанализа потреба,
планирање и
реализација облика
презентација,
припрема
материјала...
Посета предузећима,
фирмама, банкама,
осигуравајућим
друштвима, ради
унапређивања
стручних знања
наставника и ученика.

Извештаји о
реализацији ових
активности
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Посета биоскопима,
позоришту,
изложбама,
културним
догађајима...
Учешће у
пројекатима и
програмима од
националног значаја

Активности Тима за
заштиту деце од
насиља
Обука ученика за
вршњачку едукацију
Активизам младих за
примену Посебног
протокола за заштиту
деце и ученика од
насиља, злостављања
и занемаривања
Активности Тима за
инклузивно
образовање
Идентификовање
ученика којима је
потребна додатна
подршка
Осмишљавање мера у
циљу унапређења
рада и израде ИОП-а

Стручна
већа,
наставничко
веће,
ученички
парламент
Наставничко
веће,
стручно
веће,
педагошки
колегијум,
Вршњачки
едукатори
чланови
тима

Током
школске
године

Присуство,
вођење
разговора

Извештаји

Током
школске
године

Присуство,
излагање,
реализација
пројекта

Писани извештаји

Током
школске
године

Присуство,
излагање,
реализација
пројекта

Писани извештаји

Чланови
тима за
инклузивно
образовање,
Тима за
пружање
додатне
подршке
ученицима

Септембар,
октобар

Присуство,
излагање,
реализација

Писани извештаји
Педагошки
профили

Стручно усавршавање ван установе
Ниво
Назив теме и облика
(нас.веће
стручног усавршавања
стручни
актив, веће
идр.)

Одабрани програми
стручног усавршавања из
области компентенција К1.

Општински,
републички,
ЗУОВ

Време

Током
школске
године

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење,
остало)
Присуство,
реализација,
излагање
података

Документ који
доказује
реализацију/број
сертификата,
потрврде,
уверења и ко га је
издао

Сертификат
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Одабрани програми
стручног усавршавања из
области компентенција К2.

Општински,
републички,
ЗУОВ

Одабрани програми
стручног усавршавања из
области компентенција К3.

Општински,
републички,
ЗУОВ

Одабрани програми
стручног усавршавања из
области компентенција К4,
техника и вештина
комуникације.
Одабрани програми
стручног усавршавања,
зимски републички
семинари (математика,
српски језик и књижевност,
страни језици...)
Blog, twitter I facebook у
настави.

Општински,
републички,
ЗУОВ

Настава у облаку

Добра припреам за час

Стручно усавршавање за
инклузивно
образовање- П3

Током
школске
године

Присуство,
реализација,
излагање
података
Током
Присуство,
школске
реализација,
године
излагање
података
Друго
Присуство,
полугодиште реализација,
излагање
података

Општински,
републички,
ЗУОВ

Јануар 2015.
године

Присуство,
реализација,
излагање
података

Online
семинаризборни
програм
Online
семинаризборни
програм
Onlineобавезни
програм

Током
школске
године

Присуство,
реализација и
излагање
задатака
Присуство,
реализација и
излагање
задатака
Присуство,
реализација и
излагање
задатака
Присуство,
реализација и
излагање
задатака
Организација
посете,
присуство,
учешће,
дискусија,
анализа.
Учествовање у
активностима
стручних
удружења

Општински,
РЦУ

Током
школске
године
Током
школске
године

Током
школске
године
Студијско путовање и
Наставничко Током
стручне посете, конгреси,
веће,
школске
трибине, симпозијум....
стручно
године
веће,
профилни
тимови
Учествовање у раду и
Стручна
Током
активностима стручних
већа,
школске
удружења(Гиз,Математичко профилни
године
друштво „Архимедес“, НБС, тимови
ЗЕШ, ШУ, ЗУОВ)

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Писани извештаји

Извештај о
обављеној посети
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План стручног усавршавања директора
Начин
Ниво
Време
Реализатор
реализације (ваншколско
реализац.
или на нивоу
Школе, што
прецизира
Стручно веће)
У циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано
усавршавати према властитом индивидуалном плану и програму и према
потреби, у следећим подручјима:

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
ВАН УСТАНОВЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Област усавршавања

Познавање ,
припрема и
поштовање закона
из области
образовања
Управљање
људским ресурсима
Унапређивање
знања о развоју и
обезбеђивању
квалитета
Учествовање у раду
ЗЕШ и актива
директора града
Ужица
Учествовање на
конференцијама и
стручним скуповима
Посета часовима,
учешће у раду
Наставничког већа,
Педагошког
колегијума и
тимова

Присуство

Ваншколско

Током
школске
године

Министарство
просвете,
Образовни
информатор,
РЦУ

На нивоу
школе

Током
школске
године

Стручна
литература,
часописи, увид
у реализацију
огледних
часова

Присуство
Присуство

Присуство и
евалуација

Присуство и
дискусија
Присуство

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може да стекне звање:
педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник. Поступак за стицање
одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручни сарадник подношењем захтева
установи. Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за
стицање звања прописаних правилником, са проценом свог степена остварености образовноваспитних циљева на основу услова за стицање звања утврђених овим правилником.
У поступку одлучивања о захтеву директор установе прибавља мишљење са проценом степена
остварености образовно- васпитних циљева у кључним областима и квалитета педагошке праксе
за:
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- наставника - од стручног већа за област предмета и од просветног саветника;
- за васпитача - од стручног актива и просветног саветника;
- за стручног сарадника у школи - од педагошког колегијума и просветног саветника;
- за стручног сарадника у дечјем вртићу и дому ученика – од стручног актива и просветног саветника.
Предлог и стицање одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника директор
доставља на мишљење наставничком, васпитно-образовном, односно педагошком већу и савету
родитеља, са прибављеним позитивним мишљењима и проценом. Након прибављених позитивних
мишљења наставничког, васпитно- образовног, односно педагошког већа и савета родитеља
директор доноси решење о стицању одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног
сарадника.
Изузетно у поступку доношења решења о стицању звања инструктора и вишег педагошког
саветника директор прибавља и мишљење Завода. По прибављеном позитивном мишљењу Завода
директор доноси решење о стицању звања.

Развијање ваннаставних активности, побољшање односа на релацији ученик-наставникродитељ, поштовање различитости ученика, развијање заједништва, успешно решавање
конфликтних ситуација, оплемењивање ентеријера и екстеријера.

Напуштање школовања може бити и израз дуготрајног и континуираног доживљавања
неуспеха са пратећим социјалним и емоционалним последицама. Разочараност, неповерење у
сопствене могућности, одбаченост од вршњачке групе, притисак од стране породице, школе и шире
друштвене средине, као и социо -економски положај породице.Трајнији неуспех ученика може
бити штетан за њихов психички развој, такође доводи до губитка мотивације и интересовања за
школу и ученици постају склонији непожељним облицима понашања и напуштању школе.
Школа ће предузети следеће мере како си предупредила осипање ученика
Мера /активност
Начин
Носиоци
Време
Мерила за
оставривања активности
реализације праћење
оставривања
Идентификовање Праћењем
Наставници,
Током
Педагошка
Неуспешних
напредовањ стручни
школске
документациј
ученика
а
сарадници
године
а
Неговање
часови
Сви запослени Током
позитивне климе одељењског
школске
Анкете,
у школи,
старешине,
године
упитници
међусобно
секције и др.
поверење и
поштовање

Евалуација
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између
наставника и
ученика
Стручно
усавршавање
наставника у вези
са овом темом ,
на нивоу школе и
ван установе

Неговање
сарадничких
односа са
родитељима
ученика који су
идентификовани
као неуспешни
Саветодавни рад
са учеником

Дискусије,
радионице –
присуство
акредитован
им
семинарима

Заинтересован
и
Наставници и
стручни
сарадници

Током
школске
године,
према плану
стручног
усавршавањ
а

Разговори,
анализе и сл.

Одељењски
старешина,
наставници,
стручни
сарадници

Током
школске
године

Стручни
сарадник

Током
школске
године
Током
школске
године,

Евиденција
стручног
сарадника
Педагошка
документациј
а

Током
школске
године

Евиденција
стручног
сарадника

Разговори,
саветовање,
едукација
Вршачка
Радионице,
едукација као вид разговори,
подршке
анализе и сл.

Предавања о
мотивацији,
методама и
техникама учења
Сарадња са
инситуцијама од
значаја за
проблем-Центар
за социјални рад,
Дечји диспанзер
и сл.
Укључивање
ученика у
ваннаставне
активности

Радионица,
предавање и
сл.

Редовно
обавештавање
родитеља или
старатеља о
постигнућима

Писменим и
усменим
путем

Стручни
сарадник,
предметни
наставник,
одељењски
старешина
Стручни
сарадник

Евиденција о
стручном
усавршавању,
Уверења,
план стручног
усавршавања
на нивоу
установе
Педагошка
докуметација

Разговори,
анализе,
дискусије и
сл.

Директор
школе, стручни
сарадници,
наставници

Током
школске
године

Евиденција
директора
школе,
стручног
сарадника

Похађање
спортских и
других
активности

Одељењски
старешина,
предметни
наставници,
стручни
сарадници
Одељењски
старешина

Током
школске
године

Дневник
рада евиденција

Током
школске
године

Педагошка
документациј
а, евиденција
у Дневнику
рада
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ученика и
владању , а у
складу са
Законом/члан
58./
Мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих
наставних предмета
- Проширивање садржаја додатног рада и слободних активности према склоностима и
интересовањима ученика
- Мотивисање ученика да учествују на такмичењима
- Омогућити што већем броју ученика да учествује на разним приредбама и јавним наступима
- Посета манифестацијама едукативног карактера
- Организовање радионица које изводе заинтересоване стране
- Организовање реалних сусрета у оквиру програма професионалне оријентације
- Организовање хуманитарних и волонтерских акција.

Школа има обавезу да преузима превентивне активности у циљу спречавања насиља.
Школа је планирала следеће мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,
наставницима и родитељима.
 Постављање јасних правила понашања у школи, која ће бити доследно спровођена; правила
понашања биће истакнута на видним местима у установи
 Запослени, родитељи и ученици ће бити стално едуковани да препознају насиље и да на
њега одговарајуће реагују
 Укључивање свих страна од значаја у планирање и реализацију превентивних активности
 Школа ће остварити сарадњу са институцијама од значаја за првентивно деловање
 Неговање позитивне климе у школи – реаговање на сваки покушај насиља, помоћ деци са
проблемима у понашању
 Разноврсне ваннаставне активности са циљем квалитетно организованог слободног
времена
 Физичке мере превенције: дежурство запослених, одговарајуће осветљење у згради и
дворишту, ограђено и безбедно двориште, физичко- техничко обезбеђење као што је видео
надзор и сл.
 Квалитетна и интензивна сарадња са МУП-ом
 Квалитетно превентивно деловање чланова Тима за превенцију
 Подаци о члановима тима( имена, контакт телефони), као и бројеви телефона релевантних
служби ( дом здравља, хитна помоћ, полицијска станица , центар за социјални рад биће
истакнути на видном месту)
 Сарадња међу ученицима ће се неговати кроз горе наведене активности , као и кроз акције
које буду иницирали представници Ученичког парламента.
 Родитељи ће бити позвани да се укључе у све активности школе, а школа је , као и до сада
подржати сваку акцију родитеља од значаја за ученикеи сл.
 Напомена:Школа ће током школске године , по потреби, проширити у интересу ученика.
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Развијање ученичих организација, секција и тимова у разним областима, већа сарадња и
укљученост ученичког парламента у живот и рад школе и наставних и ваннаставних активности.

Укључивање родитеља у рад школе, добра комуникација са ваннаставним особљем,
сарадња са месном заједницом, Министарством просвете и спорта, ЕКО фондом, Невладиним
организацијама и успешним привредницима, Демократско управљање школом, тимски рад, добар
проток информација у свим правцима, очување и унапређење постојеће климе, добронамерност и
отвореност за сарадњу, истрајност у реализацији започетих идеја.

Активности Начин
оставривања
Укључивање родитеља Разговори,
у пројекте, семинаре и анализе ,
едукације дискусије

Носиоци

Време
реализације

Учешће у стручним
тимовима који се
формирају по потреби
и у складу са
Законом/самовреднова
ње, инклузија/
Едукатори деце у
областима у којима су
експерти- помоћ у ПО
Едукатори других
родитеља о
проблемима који су
релевантни за
родитељскупопулацију,
а за које су поједини
родитељи стручни

Разговор,
анализе ис.

Представни Током
ци школе и школске
родитеља
године, у
складу са
планом

Предавања,
радионице ,
посете
Предавања,
радионице и
сл.

Представни
ци школе и
родитеља
Представни
ци школе и
родитеља

Представни Током
ци школе и школске
родитеља
године

Током
школске
године
Током
школске
године , у
складу са
годишњим
планом рада
школе

Мерила за
праћење
Евиденција
о
одржаним
активности
ма
Евиденција

Летопис

Летопис

Евалуациј
а
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Ангажованост на пољу
евалуатора васпитно
– образовног рада и
квалитета рада
установе

Анкетирање,
Разговор,
дискусија
анализа

Укључивање у Посете,
реализовање појединих излети,
ваннаставних такмичења
активности/излети,
спортска недеља и сл./
Укључивање родитеља Предлози и
у уређење школског реализација
простора планираних
активности
Учешће у стручним Анализе,
органима школе- Савет дискусије
родитеља, Школски
одбор

Мотивисање и
информисање мање
заинтересованих
родитеља путем
флајера, трибина и сл .

Израда
флајера,
презентација и сл.

Представни Током
ци школе и школске
родитеља
године ,
током
процеса
самовреднов
ања и
вредновања
рада школе

Евиденција,
записници

Представни Током
ци школе и школске
родитеља
године – у
складу са
планом
школе
Представни Током
ци школе и школске
родитеља
године- два
пута годишње
Представни Током
ци школе и школске
родитеља
године у
складу са
планом рада
стручног
органа
Током
Током
школске
школске
године
године

летопис

летопис

записници

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

Заједничко
сагледавање и
решавање
социјалних
питања и
пружање
подршке
ученицима и
породици /
проблеми у
понашањиу,
малолетничка
делинквенција,
хранитељске
породице,
хуманитарне
активности,
проблемиу
породичном
окружењу и сл./
Саветодавни рад
са наставницима
и стручним
сарадницима,
организовање и
реализовање
едукација и др.
Организовање
заједничких
културних,
спортских и
хуманитарних
активности
Размену искустава
и примера добре
праксе- стручно
усавршавање
Заједничке
превентивне
активности са
циљем
идентификовања
проблема младих
града и др.

Анализа,
разговор

Стручни
Током
сарадници, школске
одељењске године
старешине,
наставници
, директор
школе ,
сарадници
Центра за
социјални
рад

Разговори, Просветни
саветовања саветници
и сл.
ШУ

Посете,
размена
примера
добре
праксе и
сл.

Евиденција,
педагошка
документац
ија

Током
школске
године

Евиденција,
записници

Директори, Током
наставници школске
, стручни
године
сарадници
и сл.

Евиденција,
летопис,
педагошка
документац
ија

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ
Едукација ученика
и запослених у
области
промоције
здравих стилова
живота

Предавања Сарадници
,
службе
радионице,
анализа

Дневници
рада

Организовање и
реализовање
систематских
прегледа,
саветовалиште за
младе и сл.

Праћење,
анализе,
предлози
за
побољшањ
е здравља

Дневници
рада

Сарадња са
Интересорном
комисијом
Материјална
средства за боље
услове рада ;
пројекти,
организовање
заједничких
спортских
догађаја исл.
Активности
сузбијања и
идентификовања
малолетничке
делинквенције,
сарадња са
школским
полицајцем и др.
Радионице,
посете изложбама
, приредбе ,
такмичења итд.

Разговори,
дискусије и
сл.

Током
школске
године,
у складу
са
динамик
ом
службе
Сарадници Током
Дома
школске
здравља
године,
у складу
са
динамик
ом
службе
Директор,
Током
наставници школске
године

Разговори,
информиса
ње,
анализе

Сарадници Током
МУП-а,
школске
директор,
године
наставници
, стручни
сарадници

Записници,
евиденција
директора
школе

Посете,
радионице,
предавања
, пројекти

Сарадници
институциј
а,
Наставниц
и,
директор,
стручни
сарадници

Током
школске
године

Дневници
рада,
евиденција
директора
школе,
летопис,
итд.

Реализација
хуманираних,
културних,
едукативних
садржаја,
вршњачка

Акције,
предавања
, дискусија,
промоција

Сарадници, Током
волонтери, школске
наставници године
, стручни
сарадници
и др.

Евиденција
директора
школе,
стручних
сарадника
летопис

Записници,
евиденција
директора
школе
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едукација,
реализација
пројектних
активности и сл.
Акције уређења
школског
протора, акције
промовисања
школе у циљу
осипања броја
ученика у ИО
Дрежник и
Никојевићи

Разговри,
анализе и
сл.

Сарадници, Током
волонтери, школске
донатори,
године
директор и
др.

Евиденција
директора
школе ,
летопис

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

На основу анализе стања и утврђених потреба издвојиле су се следеће области приоритета:

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

1. Развијање свести и мотивације о потреби практичне употребљивости стечених знања.
2. Перманентно усавршавање наставника, стручних сарадника и ученика за коришћење
савремених наставних метода и средстава.
3. Материјално - техничко осавремењавање наставног процеса.

1. Подстицање позитивног социјално-емоционалног развоја ученика.
2. Афирмисање друштвено пожељног система вредности код ученика и родитеља.
3. Организовати активно учешће родитеља.

1. Обезбедити доступност расположивих ресурса школе ван наставе.
2.Подстицање организације и реализације хуманитарних, еколошких активности,
добротворних акција.
3. Развијање и подстицање ваннаставних и слободних активности.

9.

ОДРЕЂИВАЊЕ
ЗАДАТА

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

1. задатак

 подстицање коришћења расположивих сеоских ресурса за реализацију наставе
 стручне расправе о предностима и недостацима различитих метода рада
 упознавање учесника наставног процеса са резултатима истраживања на
националном и међународном нивоу
 едукација родитеља путем организованих публикација и средстава јавног
информисања.
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 анкете ученика
 анкете родитеља
 резултати истраживања
 већа информисаност и мотивација родитеља за области рада школе
Инструменти:
 педагошка документација
 извештаји
 разговори
 анкетни листићи
Носиоци активности:
 наставници
 директор
 секретар
Динамика:
 током сваке школске године
2. задатак
Активности:
 обука наставника за примену нових наставних средстава,
 афирмација примера „добре праксе“ у савременој настави, кроз презентације,
јавне часове, стручне дебате на нивоу стручних органа.
 набавка стручне литературе
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 мотивација чланова колектива за примену новостечених знања у раду
 угледни часови
 часови ваннаставних активности
Инструменти:
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 анкетирање ученика
 јавна презентација ученичких активности, часова
 стручне дебате
 евиденција стручне литературе
Носиоци активности:
 Стручни актив за развојно планирање
 наставници
Динамика:
 континуирана реализација семинара
 извештај сваке школске године о реализованим семинарима, угледним
часовима, стручним дебатама.
3. задатак
Активности:
 промена столарије у ИО НИкојевићи
 реконструкција централног грејања у матичној школи у Равнима
 промена столарије у ђачкој кухињи у ИО Дрежник
 изградња летње учионице
 континуирано одржавање материјалних средстава у употребљивом стању
 опремање студија за аудио-визуелно снимање и емитовање наставних и
ваннаставних садржаја
 реконструкција трибина нашколском игралишту
 уређење зелених површина у дворишту школе
 набавка рачунара
 опремање учионица новим намештајем
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 пријатнији простор школе
 боља функционалност
 уштеда енергије
Инструменти:
 пројекти
 документација
Носиоци активности:
 директор
 секретар
 административни радници
 наставници
Динамика:
 до краја школске 2021/22. године
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1. задатак
Активности:
 позитивну дисциплину
 речник осећања
 конструктивно решавање сукоба
 путем радионица, индивидуалног и групног рада, оснажити ненанасилну
комуникацију
 критичко мишљење
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 смањен степен вршњачког насиља
 изградња самодисциплине
 бољи успех ученика
Инструменти:
 педагошка документација
 извештаји
 дечји радови
 записници са седница одељењских и наставничког већа
 изводи из евиденција рада стручних сарадника
Носиоци активности:
 директор
 наставници
 родитељи
 ученици
Динамика:
 током сваке школске године
2. задатак
Активности:
 афирмација „позитивних примера“
 систематизација примене васпитно-дисциплинских мера-похвала и награда.
 организовани индивидуални и групни разговори са родитељима и ученицима
који имају тешкоћа
 едукативни рад одељењског старешине кроз састанке одељењских заједница и
родитељске састанке.
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 сарадња родитеља и школе
 смањен број учника са неприкладним понашањем
Инструменти:
 педагошка документација
 упитници
Носиоци активности:
 одељењске старешине
 родитељи
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 ученици
Динамика:
 током сваке школске године
3. задатак
Активности:
 дефинисати термине посета родитеља предметним наставницима
 афирмисати „позитивне примере“ и решавање актуелних тешкоћа на
заједничким родитељским састанцима родитеља, наставника и ученика
 укључивање представника родитеља у рад одељењских већа
 на седницама Савета родитеља анализирати и усвојити Кодекс понашања и
одговарајуће прописе
 укључивање родитеља у реализацију стручних предавања.
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 систематизација и организација рада школе
 сарадња родитеља и школе
Инструменти:
 кодекс понашања
 дефинисани термини посета родитеља предметним наставницима
 записници са седница одељењских већа
 стручна предавања
Носиоци активности:
 наставници,одељењска већа
 родитељи, Савет родитеља
Динамика:
 крај школске 2021/2022. године

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

1. задатак
Активности:
 проширити област рада школске библиотеке
 школски лист
 сајт школе
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 повећана информисаност и доступност информацијама везаних за школу и њен
рад од стране свих заинтересованих
Инструменти:
 презентације
 школски лист „Абердар“
Носиоци активности:
 наставници
 ученици
 библиотекар
 директор
 чланови тима за медије и маркетинг
Динамика:
 током сваке школске године

2. задатак
Активности:
 сарадња са организацијом Црвеног крста
 еко фондом сакупљање секундарних сировина
 укључивати се у акције других организација
 уређење школског простора
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 уређен школски простор
 развијена еколошка свест
 развијање хуманости код ученика
Инструменти:
 педагошка документација
 извештаји
 хуманитарне акције
 еколошке акције
Носиоци активности:
 наставници
 ученици
Динамика:
 током сваке школске године
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3. задатак
Активности:
 организација излета и екскурзија, активности забавног карактера, музичких
сусрета, квизова, спортских такмичења, изложби и других активности, ученички
филмови („Радренис филм“)
Евалуација:
Критеријуми успеха:
 успешност реализованих екскурзија,излета,ванаставних активности
 повећана мотивација ученика за рад школе
 бољи успех ученика
Инструменти:
 педагошка документација
 извештаји
 такмичења
 квизови
 изложбе
 филмови
Носиоци активности:
 наставници
 ученици
Динамика:
 током сваке школске године
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Руководилац актива:
Надежда Босиљчић.
Чланови актива:
Драгана Илић, председник Школског одбора
Горан Гардић, професор техничког и информатичког образовања
Ана Обрадовић, дипломирани биолог, професор биологије
Весна Дедић, професор енглеског језика
Данијела Митровић, представник Савета родитеља, представник родитеља
Александра Цицварић – члан ученичког парламента, представник ученика

